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Оливер Антић 

 

ЗВОНА 

 

Три дана након трагичног пожара у катедрали Нотр Дам, свих 49 звона Храма Светог 

Саве у Београду, изразила су нашу солидарност са свима које је погодила ова несрећа. 

 

На месту на коме је 1594. отомански Коџа Синан-Паша спалио мошти највећег српског 

свеца, принца Саве Немањића (1169-1236), 342 године касније започета је изградња 

највеће, по волумену, православне цркве на свету – Храма Светог Саве у Београду. Због 

ратних прилика и забране градње у време комунизма, радови су настављени 1985, а 

спољни радови су окончани 2003. године. Унутрашњи радови су у току. Пламен 

спаљивања и пламен свећа потом, огрејао је душе хришћанских верника и показао им 

пут најклепшег ускрснућа њиховог највећег и најбвољенијег свеца. У подземној галерији 

Храма, на простору 1800м2 је крипта Светог Саве и гроб светог кнеза Лазара, који је 

са својим витезовима пао на Косову 15. јуна 1389. године у бици са моћном џихадском 

воском отоманског султана Мурата I. Само три дана после битке, 18. јуна, стигла је 

на Запад вест да је на бојном пољу погинуо турски султан, и у част победе српске војске 

која је бранила хришћанство, сва звона катедрале Нотр Дам су се огласила Паризом. 

 

Катедрала Нотр Дам била је у пламену 15. априла ове године. Пламен је дотакао срце 

сваког хришћанина (и не само њих), а посебно Србе. То је био разлог да се 18. априла, 

три дана после трагичног пожара, свих 49 звона Храма Светог Саве у Београду изразе 

нашу солидарност са свима које је погодила ова несрећа, која су звучала као какав 

величанствени балкански ехо звона свих цркава у Француској која су се огласила дан 

раније. 

 

Манастир Високи Дечани, кога је на Косову 1327. г. подигао српски краљ Стефан 

Дечански, а за који је 1867 краљ Никола I Петровић Његош написао песму у којој се кађе 

да молитва у њему „присваја рај“, огласио се саопштењем: „Након ватрене стихије 

која је тешко оштетила једну од најстаријих европских катедрала, која је својим 

звонима објавила победу хришћанске војске на Косову пољу 1389. године, изражавамо 

дубоку солидарност са свим хришћанима Француске и свим грађанима те земље којима 

је била симбол идентитета. Да Бог да да се тај предивни храм поново обнови и васкрсне 

у својој лепоти“.  

 

Српска Влада је одлучила да поклони милио евра на име помоћи за обнову катедрале 

Нотр Дам. 

 

       Амбасадор Србије у Португалији  

 

 


